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Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto / felipe@monergismo.com

Um Salmo para Almas Atormentadas
Tema: Um tempo de perigo e desencorajamento quando os pensamentos sobre
Deus foram um consolo para a alma. Assim aconteceu com o “Castelo forte é o
nosso Deus” de Lutero.
Ocasião: Um de dois eventos; A libertação de Jeosafá, 2Crônicas 20; ou a
destruição do exército de Senaqueribe.
I. O PODER DE DEUS. Ver. 1-3. “Nosso refúgio e fortaleza” (ver. 1)
1. Refúgio. Ver. 1. “Deus é nosso refúgio e fortaleza”. Não nos batalhões ou nos
navios de guerra, mas em Deus está nossa verdadeira segurança. Todas as
outras promessas de segurança oferecem falsas esperanças e no fim são fúteis.
2. Repouso. Ver. 2, 3. “Pelo que não temeremos” (ver. 2). Ele traz o cosmos do
caos; a confusão dá lugar ao repouso. Ele não é apenas um refúgio, mas é de
fácil acesso, de forma que seu poder e socorro estão sempre à nossa disposição.
Parece como se o refrão dos versículos 7 e 11 pertencessem aqui.
II. A PRESENÇA DE DEUS. Ver. 4-7. “No meio dela” (ver. 5).
1. Consolação. Ver. 4, 5. “Deus a ajudará” (ver. 5). O cenário muda, e agora é a
onipresença de Deus e não a sua onipotência que nos traz conforto.
“O clamor e o tumulto cessam”, e a presença graciosa de Deus é o refúgio
seguro de uma alma atormentada, como um porto de descanso após uma
tempestade.
2. Conforto. Ver. 6, 7. “O Senhor dos exércitos está conosco” (ver. 7). Deus é
eterno, imutável, o Deus dos anjos, sim, e o Deus de um homem, mesmo de um
tão fraco quanto Jacó. Se ele ainda seria um Deus para Jacó a despeito de seu
fracasso, ele será o Deus de cada pecador fraco e trêmulo.
III. A PAZ DE DEUS. Ver. 8-11. “Ele faz cessar as guerras” (ver. 9)
1. Providência. Ver. 8-10. “As obras do Senhor” (ver. 8). Os caminhos de Deus
são “insondáveis”, mas há uma providência em cada evento, e “todas as coisas
cooperam juntamente”. Isto traz paz a uma alma atribulada.
2. Proteção. Ver. 11. “Deus… nosso refúgio”. Novamente o refrão alegre que soa
como música aos ouvidos dos aflitos. Deus é nossa defesa e proteção certa. Sua
presença é a promessa de vitória e traz paz.
Fonte: The Psalms Outlined, Arthur Emerson Harris.
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